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Krizdeki düzen ve görevler 

Sermaye düzeni tarihinin en büyük krizini 
yaşıyor. Tepetaklak olan ekonomiye eşlik eden 
siyasal tıkanma kapitalist devleti tam bir kaosun 
içine sürüklemiş bulunuyor. 

Kapitalist sistemde her yeni bunalım işçi 
ve emekçi sınıflara yeni ve daha üst boyutta 
bir saldın beraberinde getirmektedir. Bunalım 
ne denli derinse saldırının niteliği de o ölçüde 
ağır ve kapsamlı olmaktadır. 

5 Nisan kararlarının ardında bu gerçek 
gizlidir. Açılan paket emekçi sınıflara karşı 
tırmandırılan topyekün savaşın yalnızca ilk 
adımı oldu. Yüzdeyüzlere varan zamların, 
dondurulmuş ücretlerin, özelleştirmelerin 
emekçi sınıflar için taşıdığı anlam açıktır: 
Korkunç boyutlarda işsizlik, yoksulluk ve se
falet. "İşçi sınıfı ve emekçiler buna sessizce

boyun eğecek midir?" , Çalkantılı Dönem ve 

Gençlik başlıklı başyazıda Ekim Gençliği 

(Şubat ' 94) bu soruyu sormuş ve şöyle ya
nıtlamıştı: "Bu ... onlara ancak süngü zoruyla 

dayatılabilir. " 

"İstikrar paketi "nin açılmasından bu yana 
henüz birkaç hafta geçti. Ancak işçi sınıfının 
bu zaman zarfında sergilediği direnişler ve 1 
Mayıs'ta ortaya koyduğu mücadele kararlılığı, 
yorgunluk ve

. 
yılgınlık döneminin bir daha 

açılmamak üzere kapanmış olduğunu göstermek 
açısından yeterli oldu. 

Burjuvazinin, başta medya olmak üzere 
tüm olanaklarını kullanarak ve tam bir sefer
berlik halinde kitlelere propaganda ettiği "milli 
kurtuluş" savaşı, sınıfsal uzlaşma ve ortak 
fedakarlık çağrıları tutmadı! Sermaye düzeni 
işçi sınıfının soğuk nefesini ensesinde hisset
mekle kalmadı, ekonomik kriz onun iç denge
lerini de sarstı. TÜSİAD ile hükümet arasında 

yaşanan savaş, Komili, Koç ve Sabancı gibi 
sermaye babalarının kriz yönetimi istemeleri, 
sıkıyönetim, olağanüstü hal ve darbe tartış
maları, basit bir hükümet bunalımını değil, 
ondan çok daha önemlisi kapitalist sistemin 
içine düştüğü bunalımın derinliğini ortaya 
koyuyor. 

Ekonomik saldırının kısmen ve geçici bir 
rahatlama sağlayabilmesi için bile sermaye 
acilen kapsamlı ek önlemlere gereksinim duy
maktadır. İşçi sınıfının ve emekçi katmanların 
tüm hak ve kazanımları yerle bir edilmeden, 
toplumsal muhalefet kanlı bir devlet terörü 
ile susturulmadan, her türlü söz-basın ve örgüt
lenme özgürlüğü ortadan kaldırılmadan, kitleler 
baskı ve zulümle sindirilmeden, düzenin başarı 
elde edebilmesi olanaksızdır. Sermaye, krize 
daha radikal önlemlerle müdahale edilmesi 
konusunda hemfikirdir. Vakit geçirilmeksizin 
ikinci bir pakete ihtiyaç duymaktadır. Öte 
yandan ise daha yoğun terör, daha koyu bir 
faşizmden başka bir nitelik taşımayan gelecek 
paketin, zaten bıçağı kemiğinde hisseden emek
çi yığınlarda ciddi bir tepkiyle karşılanacağı 
konusunda derin endişeler taşımaktadır. Tam 
da bunun için sermayenin kaybedecek zamanı 
yoktur. Zira geçen her dakika ekonomik sıkın
tıyı artırmakta, krizi derinleştirmekte, toplumda 
dalgalanmalara neden olmaktadır.Tüm sıkıntı 
buradan kaynaklanmaktadır. 

Bugün TÜSİAD hükümeti devirmek için 
harekete geçmiş bulunmaktadır. Hükümet ise, 
Doğan Güreş'e görev süresinin bir yıl uzatıl
ması konusunda rüşvet önererek, Genelkur
may 'ın gölgesine sığınmaya çalışmaktadır. 
Hükümetin devrilmesi, olağanüstü hal, 
teknokratlar hükümeti, kriz yönetimi, sivil ve 
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askeri darbe etrafında yürütülen tartışma büyük 
bir hayasızlıkla tırmandırılmaktadır. Bu, 
yansıtılmaya çalışıldığı gibi, istikrar paketinin 
sözde kendileri için de öngördüğü fedakarlıktan 
sakınan bazı sermaye çevrelerinin hiyanetinden 
veya beceriksiz hükümetin ekonomiyi batır
masına karşı duyulan tepkiden ibaret değildir. 
Adı ve biçimi ne olursa olsun, topyekün sal
dırıyı güvence altına alacak faşist bir darbe 
konusunda gerçekte tam bir mutabakat mev
cuttur. İster "ikinci kurtuluş savaşı"na ihanet 
eden çıkar çetelerinden dem vurulsun, ister iş 
başındaki hükümetin ülkeyi içinden çıkılmaz 
bir kaosa sürüklediği demagojilere sarılınsın, 
tüm senaryoların amacı bir ve aynıdır: Demir 
bir pençenin zorunluluğunu propaganda etmek, 
süngülere uygun ortamı yaratmak! 

Ancak ayyuka çıkan tartışmanın gösterdiği 
diğer bir gerçek daha vardır. Bir kontra cum
huriyeti olan Türkiye'de göstermelik bir para
vandan ibaret olan parlamenter rejim gelinen 
aşamada tümüyle çökmüş, çürümüştür. Per
denin ardındaki gerçek güç tüm çirkin çıp
laklığıyla ortaya çıkmıştır. Dün sahne arka
sından işleri idare etmeyi tercih eden TÜSİAD 
ve Milli Güvenlik Kurulu, bugün çoktan sahne 
ışıklarının altında yerlerini almış, başrolle 
soyunmuşlardır. 

Önümüzdeki dönem son derece hassas bir 
mahiyet kazanmıştır. Başta işçi sınıfı olmak 
üzere emekçi yığınlar ya etkili bir direniş ve 
mücadele çizgisi ortaya koyar saldırıyı büyük 
ölçüde etkisizleştirirler, ya da 12 Eylül'den 
çok daha koyu bir terör ve baskı rejimi ile 
toplum zapturapt altına alınır. 

Saldırıyı geri püskürtmek ve militan bir 
direniş hattını örmek konusunda gençliğe de 
büyük bir rol düşüyor. 12 Eylül askeri diktası 
altında geçmiş mücadelesiyle kazandığı tüm 
hak ve kazanımlarını kaybeden, anlamlı bir 
karşı çıkışı ortaya koyamadığı için de yılgınlık 
ve güçsüzlük ruh hali altında ezilen gençlik, 
yeniden toplumsal mücadele sahnesine çık
malıdır. Ancak bu sefer rolü tümden farklı 
olmak zorundadır. Zira önümüzdeki dönemin 
seyrini belirleyecek olan toplumsal güç, bu 
özelliğini tümden yitirmiş küçük-burjuva 

katmanlar değil, proletarya olacaktır. 
Öyleyse önümüzdeki görev gençliği, işçi 

sınıfının mücadelesine destek olacak ve ona 
güç kazandıracak tarzda harekete geçirmektir. 
Bugün bunun koşulları herzamankinden daha 
fazla olgunlaşmıştır. 

Başta işçi gençlik olmak üzere, lise ve 
yüksek öğrenim gören emekçi gençliğin 
sermayenin bu görülmemiş yoğunluktaki 
saldırısından etkilenmeyeceğini düşünmek 
olanaksızdır. Aksine saldırı okları onları 
dolaysız olarak hedef almaktadır. Emekçi 
gençleri bekleyen korkunç bir sömürü, işsizlik 
ve sefalettir. Özelleştirilerek tümüyle paralı 
hale getirilecek olan yüksek eğitim kurumlarının 
kapıları onlara adım adım kapanacaktır. Eğiti
min ırkçı-faşist niteliği daha da koyulaşacak, 
dayak ve baskı sistemleştirilecektir. Devletin 
terörü, işçi ve devrimci hareketin en dinamik 
ve diri kesimini oluşturan gençliğe tüm şid
detiyle yönelecektir. Düzenin emrindeki faşist 
çeteler gençliği daha yoğun bir tarzda hedef 
alacaktır. Gençliğin öne süreceği en masum 
talepleri dahi onu önümüzdeki dönemde düzenle 
ve onun militarist güçleriyle yüzyüze getirmesi 
kaçınılmazdır. Dahası işçi sınıfı hareketindeki 
yeni yükseliş dalgası gençliği de dolaysız etkile
yecektir. 

Kısacası önümüzdeki dönem, genç komü
nistlere gençliği politikleştirmek, düzen dışı 
bir kanala zorlamak ve en önemlisi de sınıf 
hareketiyle buluşturmak açısından son derece 
zengin olanaklar sunmaktadır. Komünistler bu 
dönemde emekçi ve işçi gençliğe yönelişi sınıf 
çalışmanın önemli bir halkası olarak ele 
almalıdır. İşçi gençliğine ulaşmanın ve onu 
etkilemenin yeni ve yaratıcı yol ve yöntemlerini 
geliştirmelidir. Genç komünistler ise biryandan 
dikkatini emek sömürüsünün gerici-faşist bir 
sopa eğitimiyle iç içe yaşandığı meslek lise
lerine yoğunlaştırırken, öte yandan yüksek 
öğrenim gençliğinin akademik sorunlarını top
lumsal ve politik sorunlarla bağlantısı içerisinde 
ele almalı, gençliğin ilgisi özel bir tarzda sınıf 
hareketliliğine ve onun ihtiyaçlarına çekme
lidir. 

Ekim Gençliği 
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'94 1 Mayıs 'ı 
• 

işçiler sermayeye karşı mücadelede kararlı 
İşçi sınıfının sennayeye karşı kavga bayrağını 

enternasyonalist bir bilinçle yükselttiği 1 Mayıs 
gününü önceleyen dönemlerde, dünyada olduğu gibi 
Türkiye'de de sermaye düzenine her zaman korku 
ve gerilim hakim olmuştur. Ancak Türkiye sennaye 
iktidarı açısından bu yılki 1 Mayıs çok daha büyük 
bir tedirginlikle karşılandı. 

İşçi sınıfına ve emekçilere karşı ,,istikrar 
paketi" adı altında, Türkiye tarihinin en yoğun 
ekonomik saldırısını başlatan, buna eşlik edecek 
faşist terör harekatının ise hazırlığı içinde olan 
kapitalist devlet açısından 1 Mayıs, adeta sınıftan 
yükselen karşı tepkilerin alacağı boyutlar hakkında 
fikir verecek bir barometre niteliği taşıyordu. 
Barometrenin ibresi ne pahasına olursa olsun aşağı 
çekilmeli, emekçi sınıflara karşı açılan topyekün 
savaşın başarısı tehlikeye girmemeliydi! 

Burjuvazi, başta mehmetçik medya ve sendika 
'l bürokarsisi olmak üzere tüm geleneksel müttefik
,lerini yanına alarak, tam bir milli mutabakat halinde 
1 Mayıs'a bu bilinçle hazırlandı. Uygulanan temel 
politikalardan biri 1 Mayıs'ı yok sayarak, sessizliğe 
boğmaku. En son güne kadar burjuva basın 1 Ma
yıs 'la ilgili haberlere ya hiç yer vermedi, ya da 
3-5 satıra sıkıştırarak gazete sayfalarının en ücra 
köşelerinde kaybettirmeye çalıştı. Sendika kon
federasyonları ise özel çabalarını 1 Mayıs'a gerçek 
bir hazırlık doğrultusunda değil, aksine bu gös
termelik faaliyeti en son ana kadar sarkıtmak doğ
rultusunda harcadı. 

Oyunun ikinci sahnesi 1 Mayıs'ın mücadeleci
sınıfsal içeriğini boşaltmak için sahneye kondu. 
Bu yıl tesadüfen anneler gününe denk gelen 1 
Mayıs, işte tam da bu aynı anlayış ile kutlanacaktı. 
Senenin 365 günü kıyasıya sömürülen işçilere, upkı 
annelere anneler gününde sınıflı toplumun en küçük 
birimi olan aileye karşılıksız hizmetlerinden ötürü 
çiçek sunulması gibi, 1 Mayıs'ta fedakarlıklarından 
dolayı öv güler dizilecekti. Yılın Türk annesi adına 
düzenlenen törenlere Atatürk posteri, Türk bayrağı 
ve istiklal marşı ne denli uygun düşüyorsa, böylesi 
bir 1 Mayıs'a da o denli yakışacaktı. Burjuvazi, 
sendika bürokrasisinin geleneksel ihanet çağrısını 
kitlelere duyurmakta gecikmedi. Faşist iktidarın 
has evladı Hak-İş temsilcisi tüm konfederasyonlar 
adına, TV kanallarından "Yaşasın Türkiye, Türk 

bayrağı ve sınıf uzlaşması" doğrultusunda konuş
turuldu. Sermayenin satılık kalemi Rauf Taner'in 
sözlerine bakılacak olursa sermaye düzeni kendinden 
çok emindi: ,,Bugün 1 Mayıs. Ama çocuklar tedirgin 
değil ... Anneler, babalar artık paniğe kapılmıyor. 
Polis, sakin. Basın emin. Dernekler, odalar, 
sendikalar bilinçli. İşçi sorumlu. İnsanlar huzurlu. 
'Bayram' kisvesi altında hiçbir yıkıcılık ve bölücülük 
yok artık. Çünkü şimdi milli hedef başka. Ortak 
ülkü belli. Büyük randevu gerçekleşti. Atatürk 
çizgisi' nde buluşuldu. Dünkü 1 Mayıslarda 
Enternasyonali söyleyenler, şimdi artık yanımıza 
geçmiş, bizimle birlikte 'Çatma kurban olayım 
çehreni ey nazlı hilal' diye haykırıyor". Oysa 
okumayı bilenler açısından bu kelimelerin ardında 
saklanan tek gerçek korku, korku ve yine korkudur. 
Saldırı paketi ile birlikte yoğunlaştırılan "milli 
uzlaşma, ortak fedakarlık ve kurtuluş savaşı için 
milli beraberlik" telkinleri 1 Mayıs öncesi adeta 
dinsel bir ayine çevrildi. 

İşçi sınıfı olmayacak duaya amin diyecek 
mi, demeyecek mi? Burjuvazinin tüm dikkati burada 
odaklaşu. Oysa faşist iktidarın tanrıya güvenecek 
hali de yoktu. 1 Mayıs için tüm mifitarist güçler 
seferber edildi. Kitleleri sindirmeye yönelik açık 
bir terör havası estirildi. 

Düzenin 1 Mayıs hazırlıkları ne kadar tam 
idiyse, devrimci hareketin ön çalışmaları o denli 
eksik kaldı. Yasal alan dışındaki araçlar etkin bir 
tarzda kullanılmadı. Komünistlerin geçen yıllara 
nazaran daha zayıf kalan propaganda çalışmaları 
bir yana bırakılırsa, dikkate değer bir illegal faaliyet 
göze çarpmadı. Devrimci-demokrasi her zamanki 
tutumuyla, 1 Mayıs'a sınıf kitlelerini alana devrimci 
bir tarzda taşımak kaygısıyla değil, kendi dar grup
sal güçlerini ortaya koyma mantığıyla yaklaştı. 
Sınıfla buluşmak ve bütünleşmek, devrimci poli
tikaları sınıfa taşımak çabasıyla değil, adlarını du
yurmak hırsıyla hareket etti. I)ısacası işçi ve emekçi 
sınıfların en acil sorunu olaff politik ve örgütsel 
önderlik ihtiyacı bir kez daha yanıtsız kaldı. 

Sonuçta ne düzen ne de devrimci hareket ve 
komünistler işçi sınıfının 1 Mayıs'ta ortaya koyduğu 
tutumda belirleyici olamadı. Canalıcı nokta şudur: 
Düzen tüm olanaklarını harekete geçirmesine 
rağmen 1 Mayıs'ı anneler günü misali bir "işçi 
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günü"ne çeviremedi. Devrimci hareket ise (özellikle 
de bu dönemin hergünkinden cömert sunduğu) 
olanakları güce dönüştüremediği için militan ve 
politik bir 1 Mayıs doğrultusunda dikkate değer 
bir etki yaratamadı. '94 1 Mayıs'ı açısından dev
rimci hareket hanesine olumlu diye yazılabilecek 
tek puan DS'nin ve SİP'nin kendilerini aratmama 
ve pankartlarını vermeme doğrultusunda ortaya 
koydukları devrimci tavırdır. Bu örnek tutum ge
lecek 1 Mayıs'larda mutlaka ortak bir davranış 
çizgisine ve mevziye dönüştürülmelidir. 

İşçi sınıfı sermayeye karşı öfkesiyle, saldırı 
karşısında mücadele isteği ve kararlılığıyla alan
lardaydı. Sermayenin bayrağı aluna girmeyi, onun 
marşını söylemeyi red eden sınıf, burjuvaziye 
yanıum 1 Mayıs marşını söyleyerek, kızıl bayraklar 
taşıyarak verdi. Binbir ihanetini yaşadığı sendika 
bürokrasisine karşı duyduğu tepki, sendika bürok
ratlarının tek bir ağızdan yuhlanmasında ifade buldu. 
Belki politik sloganlar cılız, politikleşmiş sınıf tavrı 

zayıf kaldı, ama sermaye düzenine karşı duyulan 
sınıf kini net bir tarzda ortaya kondu. 

Bugün henüz içgüdüsel ve kendiliğinden bir 
karakter taşıyan sınıf kini ile bilinçli, politik ve 
militan bir sınıf tavrı arasındaki mesafe sanıldığı 
kadar uzak, düşünüldüğü kadar derin değil! Bugün 
için barometrenin ibresi yüksek basınç'ta durmuştur. 
Ancak gelecekte kapitalist düzeni bekleyen fırtına 
olacaktır. 

Yeter ki komünistler önümüzdeki dönemde 
misyonlarına sımsıkı sarılsın, tüm enerji, güç ve 
yeteneklerini sınıfa ve kitle hareketine önderlik 
etmek doğrultusunda seferber etsin. Genç Ekimciler 
açısından bu, başta işçi gençliği olmak üzere emekçi 
gençliği bu kavgaya kazanmak, lise ve yüksek 
öğrenim gençliğini ise proletaryanın gerçek müt
tefikleri olarak harekete geçirmek için kolları 
sıvamak demektir. Olanakları güce dönüştürmek! 
Görev bir kez daha budur, bir kez daha biz 
komünistlerindir! 

· ······· · ··· ··i Seçimlerbitrniş ollllasma rağınen,. etkileri. ve··. yankılan ·· hala · sürüyor. ·•Her seçim 
döneminde olduğu gibi; puse.(etde .. kitleleriri politikayla ilgileri yoğunlaştı .• Özellikle < 
Refah Partisi'nin aldığı oylar Ve gösterdiği başan büyük bir hoşnutsuzluk yarattı, ) 

Büyük şehirlerdeki baŞarislöiellikle gençlik ve küçük burjuva katmanlar üzerinde< 
··· bir panik

. 
ve kork.tıyarattı. \ŞeriaFrnı geliyor ·· söylemlerin ardında ''demokrasi"nin·· ·ortadaıi 

kalkacağı kaygısrtaşıl'lıyor.· Devletin izlediği politika ise,· RP'yi. sistem dışı göstererek ........ . . . · kendisiyle ilişkisiilf ortrnektir. Böylece· RP'ye karşı olan kitleleri düzen sınırlan·• içerisinde ··· 
hıtınaya ve tepkiyi laiklik ve burjuva demokrasinin istemleriyle sınırlandırmaya .•·• . · ·  .. ... . . 
�ışmaktadır. ) > . . < > · . . ·.· ·. . .· .· . . · .. · . . · . . . . .· · .· . . 
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.... ·.· Geçınişte üniVersitelerde>hiç . . bir · etkinlik .· gösteremeyen sosyal· demokrat. kesimler, ····•· · 
. · ·. fatiklik ·ve. AtatürkÇülük propagandalannın yoğunlaşbğr bu dönemde ilgi.· toplayabiliyorlar. 

Öte yandan RJ>'l'lfü seçim başansıyla birlikte üniversitelerdeki Müslüman Gençlik· 
· tafClftarlanna beİIL bir güven gelrniş ve etki yaratmalanna neden olmuştur. .•· •...• •·· ......... . . ···•·• . 

Bunlann ya.riısfra burjuva deriıokrat kesim içerisinde düzene karşı hoşnutsuzluğu 
< artan ve çelişkileri yoğl.lnlaşrriaya başlayan bir kesim ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar .· 

kendilefine ya)<m 6ulduklan sözde $01 burjuva.·· partilerin ·. seçim döneminde·• diğerlerindeıi < 
.··hiçbir• farklı fütllfü•· taklrilllarnalclıj, söylemlerinde. dahi bir ·farklılık taşımama.ıan, gittikçe / 

kan kaybetllleleı"i ve ·.son ()!arak (ja ekonomik. kriZi halkın .. üzerine yükleyen . istikrar 
paketini 

.
itirazsız onaylalllalan, söz]<onusu kesimin bu partilerden uzaklaşrnalanl1a yoı···· 

açıniştır. Bu,. "demokrasi" istemiyle de · olsa ·düzen dışı alternatiflere yönelebilecek.belli>··· 
bir .

. 
kesirriin varlıglna · · işaret etmektedir; 
Bu alanda bize düşen bellLğörevler ve sorumluluklar var. RP'ye karşı olan 

kitlelere, RP'l1in bu devletin birparçası olduğunu anlatabilmek ve anlamlı bir RP 
karŞıtlığınııi aricak•. düzene karşı olmakla ve sosyruizlll istemiyle olacağım açıklamaktır . . . . . ·.· .... lT.Ü.'lil bir Ekim Gençliği okuru 
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14 Nisan öğrenci eyleminden izlenimler 
14 Nisan'da Adana'da Sınavsız Üniversite

Parasız Demokratik Eğitim Platformu tarafından 
düzenlenen eyleme değişik dersane ve liseden 
80-100 civarında öğrenci katıldı. Eylemin bir 
hafta öncesinden toplantılar yapılmış ve bildiri 
çıkarılmıştı. DİSK Genel-İş Sendikasında 
yapılan toplantıya biz de katıldık. Platform 
dersane ve liselerden gelen birer temsilciden 
oluşuyordu. Daha önceden hazırlanıp dağıtılan 
bildiriler üzerinde tartışıldı. Farklı liselerden 
öğrenci birlikleri faşistlerle işbirliği yapıldığı 
gerekçesiyle bu platforma destek vermemişti. 
Platform sözcüsü faşistlerle işbirliği 
yapmadıklarını, fakat bu talebe sahip çıkan 
herkesin bu platforma katılabileceğini, bu 
nedenle herhangi bir sınırlama getirmediklerini 
söyledi. Ayrıca zorunlu din dersi eğitiminin 
kaldırılması talebine bazı öğrencilerin sıcak 
bakmadıklarını, bunun da bu talep etrafında 
birlikte hareket etmeyi güçleştirdiğinden sözetti. 
Öğrencilerin deneyimsizlikleri ve siyasal 
gerilikleri hemen farkediliyordu. Fakat "zorunlu 
askerlik"e karşı çıkmaları, "işçiye iş, öğrenciye 
eğitim" talebine ilgi göstermeleri politikleşme 
potansiyelleri konusunda bir fikir veriyordu. 

14 Nisan günü Adana'nın merkezi bir yeri 
olan Küçüksaat civarında 12 'de başlayan 
yürüyüşte organizasyon eksikliği hemen göze 
çarpıyordu. İlk atılan sloganlar işsizliğe, hayat 
pahalılığına ve "istikrar paketi"ne karşı oldu. 
Bu nedenle katılım giderek arttı ve sayı 150'yi 
buldu. 

Daha öncesinden yer ve saatinin belli 
olmamasına rağmen polis önceden önlem 
almıştı. Kitle henüz 100 metre yürümemişti ki, 
polis kitleyi çember içine aldı. Şehrin bu en 
kalabalık yerinin trafiğe kapanmasına da iyice 
sinirlenen polis copla, tekme tokatla kitleye 
saldırdı. Kız öğrencileri saçlarından tutarak 
sürükleyecek, izleyici konumdaki bir çok insanı 
gözaltına alacak denli pervasız davrandı. Polis 
şefi; hayret doğrusu önlem almamıza rağmen 
bunlar göz göre göre eylem yapıyorlar; aynı 
saatlerde İstanbul 'da, Ankara 'da da eylem 
yapılıyor demek ki; bunları yönlendiren birileri 
vardır, diyerek tedirginliğini dile getiriyordu. 

Öğrenciler genelde akademik-demokratik 

taleplerini dile getiren dövizler taşıyorlardı. 
Fakat işçileri ve emekçileri saflara çağıran 
sloganlar atmaları polisi en çok kızdıran 
nedenlerden biriydi. Bu arada polis şefi basın 
mensuplarına dönerek; "siz aynı leş kargaları 
gibi kokuyu alır almaz hemen üşüşüyorsunuz" 
dedi. Basın mensuplarına saldırarak 
makinalarına el koydu. Sonuçta 30'a yakın 
öğrenci gözaltına alındı. Ayrıca yapılan 
operasyonlarda 150 civarında insanın gözaltına 
alındığını öğrendik. Eylemde gözaltına alınanlar 
ikinci gün mahkeme tarafından serbest 
bırakıldılar. Gözaltına alınan öğrenciler 20 saat 
boyunca gözleri bağlı tutulmuş ve yüksek sesle 
komünizmi yeren konuşmalar dinletilmiş. 

C. CEMRE/ Adana 

İzmir' de parah eğitimi 
.·
· 

· 

protesto gösterisi · 

14 Nisah '94 günü İzmir'de Liseli .•..... ·····.·•····.· .. · 
Öğrenciler Birliği Platformu'nun paralı .eğitimi > 
protesto gösterisi Saat 14.00'de Konak • · 
Meydanı'ndabaşladı .

. 
·İzmir .Uşeli Öğrenciler• / .. 

Platformu, onları destekleyen Eğit-Sen'W 
öğretmenlerle birlikte, "İş-Bilim-Özgürlük" . . ..... ·.·.·.··········· ·· ·· ·•· pankartıyla ve "Gençlik vuracak yarınları / > • ··· ····· 
kuracak!" ...... Paraıı.•eğitime· son!","Durmal<yC>k, ./ 
gerilemek asla!",·"On bir yıllık eğitirnimizin iki . 
saatlik sınavla yok edilmesini istemiyoruz!" 
dövizleriyle ve "Gerici faşist eğitime son!", 
"Üniversite hakkımızı söke söke alırız!" .· ..... 
sloganlarıyla Milli Eğitim Müdürlüğü binası 

· 
önünde· toplandılar. · •Ellerindeki 5774· imzalı metili 
Milli. Eğitim Müdürüne vermek istediler. fakat 

. her zaman olduğu gibi devletin faşist k()Uuk · 
kuvvetleri yine sahneye çıktı ve öğrencilerin> .· . · önünü kesti. Fakat beklemediği bir direnişle. / < 
karşılaştı: ·su direniş karşısında polis gerilemek 
zorunda kaldı ve öğrencilerden iki tanesinin MiUi 
Eğitim . Müdürü· ile ·görüştürebileceklerini .· 
söylediler. Öğrenciler iki temsilci seçerek Milli 
Eğitirn·· Müdürü'ne··.gönderdiler. Gösterilersaat• .. · 

. 15.20'yekadar sürdürüldü. Öğrenciler••direnip 
< �azanmanın haklı gururuyla dağıldıfa(� ····· · 
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Istanbul Universitesi'nde faşist saldırılar 
Sermaye devletinin piyon

Jan sivil faşistler, İ.Ü. Edebiyat 
Fakültesi'nde 1 9  Nisan tarihinde 
bir kez daha saldınya geçtiler. 
Olay duvara faşistler tarafından 
hilaller çizilmesine müdahale ile 
başladı. Faşistlerin devrimcilere 
ait bir afişi yırtması olaylan tır
mandırdı. Devrimciler tarafindan 
püskürtülen faşistler ertesi gün 
dışardan geti rdikleri güçlerle 
i.ü. Merkez Kampüsü'nde bir 
öğrenciyi bıçakladılar. Bunun 
üzerine öğrenciyi bıçaklayan fa
şistler dövülerek bir forum dü
zenlendi. Forumu dağıtan po
lisler 20 öğrenciyi gözaltına 
aldılar. 

Olaylar sırasında faşistlerle 
açık bir şekilde işbirliğinde olan 
polisin babacan tavn dikkat 
çekiciydi . Okullarda sağ-sol ça
tışması hep olur, biz olmasak 
bunlar birbirini yerler türünden 
bir imaj vermeye çalıştılar. İşin 
olumsuz yanı, Edebiyat Fakül
tesi'nden bazı insanlann bu o
yuna gelmeleri ve polis oto
Janna binerek okulu terketme
Jeriydi. 

Kapital izm doğası gereği 
yine büyük bir çıkmaz içeri
sindedir. Bütün bunalım yılla
nnda olduğu gibi sivil faşist te
rör dünya ölçeğinde gündeme 
sokulmuştur . Bunun sonucu 
olarak, emperyalist metropol
Jerde ve Türkiye gi bi emper
yalizme sayısız bağlarla bağlı 
ülkelerde faşist partilerin oy 
oranlannda büyük artışlar gö
rülmüştür. İtalya'da seçimleri 
gerici faşist koalisyon kazandı. 
Almanya ve Fransa' da faşist 

partiler oylannı azımsanmayacak 
bir oranda arttırdı . Türkiye'de 
ise faşist MHP'nin oy oranı 
dörde katlanmıştır. 

Sermaye devleti ağır bir 
ekonomik bunalım içinde debe
lenmektedir. Bu bunalımın fatu
rasını bir kez daha işçi ve e
mekçi sınıflara yüklemek isten
mektedir. KİTierin özelleştir
meye açılması. bu6la bağlı ola
rak yoğun işten çıkarmalar, yüz.
de yüze ulaşan zamlar vb. Bu
na karşı oluşacak bir sınıf hare
ketini dizginlemek için de geç
miş yıllarda olduğu gibi devlet 
terörünün yanına sivil faşist 
terörü de devreye sokmayı 
istemektedir. 

"Şimdi yerel seçimlerde 

sağladığı başanya bağ/J olarak 

(MHP) daha da ön plana 

çıkanlacak, kendisine yeni 

imkanlar sunulacaktır. Bu 

partinin devrimd mücadele için 

ifad e ettiği tehlike,  kitle 

etkinliğine sahip olduğu 

kentlerden çok, bu kentlerden 

elde ettiği desteğin verdiği 

siyasal güçten en iyi biçimde 

yararlanarak, büyük sanayi 

kentlerde öğrend g ençliğe karşı 

harekete geçirmiş bulunmakt

adır. Fakat onlar asıl rollerini 

bir militan işçi hareketine karşı 

oynayacaklardll." (Ekim, sayı: 
94, s.3) 

Gelişen olaylar EKİM'in bu 
değerlendirmesini doğruluyor. 
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi'nde dev
rimcilerin astığı bir afişin yırtıl
masıyla olaylar aniden tırmandı. 
İstanbul çapındaki Ülkü Ocak
lan 'ndan getirtilen sivil faşist-

lerle okuldaki polislerin işbirliği 
sonucu olaylar gelişti. Özellikle 
1 Mayıs öncesine denk geti
ri len bu saldı rı larla öğrenci 
gençliğin sınıfa vereceği desteği 
engellemek ve okullardaki dev
rimcilerin ve komünistlerin etki
sini zayıflatmak istemektedir. 

Olaylara devrimci-demok
rasinin yaklaşımı ve müdahalesi 
dar grupçu, sekter, çıkarcı bir 
mantığın ürünüydü. Kitleden 
kopuk ve devrimci dayanışma
dan yoksundu. Olaylan sürük
lemede bi rbiriyle adeta yanşa 
girdiler ve devrimci eylem bir
liğinin oluşturulmasında olum
suz bir tutum takındılar. Tam 
bir ideolojik perspektifsizlik gös
terilerek faşizme karşı mücadele 
iktidar hedefinden yoksun bir 
şekilde anti MHP'cilikle sınırlı 
tutuldu. 

Sonuç olarak: devrimci de
mokrasi olaylann seyrine küçük
burjuva mantıklanyla da olsa 
yön verebilmektedir. Devrimci 
demokrasinin bu etkisini kır
manın yolu onun bu küçük-bur
juva yüzünün kitl�ler önünde 
teşhir edilebilmesi ve proleter 
sosyalizminin bir çekim merkezi 
olabilmesinden geçiyor. 

Faşizme karşı en etkili mü
cadele yöntemi ise, onu kitleler 
önünde teşhir etmekle,  faşist 
terörü besleyenin bizzat ser
maye devleti olduğunu açığa 
çıkarmakla ve öncüsünü bulmuş 
bağımsız bir sınıf hareketi yarat
makla mümkündür. 

Yaşasın Devrim! Yaşasın 
Sosyalizm! 

i.Ü.'den bir 
Ekim Gençliği okuru 
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Gençlik hareketinin sorunları 
1980 sonrası öğrenci gençlik hareketinin en 

belirgin özelliği, '84-88 arası nispi canlanma 
sayılmazsa, genel bir durgunluk ve gerilemedir. 
Bu, aynı zamanda, 1970-80 dönemi gençlik hareketi 
ile '80 sonrası gençlik hareketi arasındaki en 
belirgin, en temel farklardan birdir. Bu temel farka 
bağlı ve onun bir sonucu olarak, son birkaç aydır 
belirli bir canlanmanın olduğu liseli gençlik hareketi 
bir yana bırakılırsa, uzun yıllardır yüksek öğrenim 
gençliği alanında yaşananın tam bir kısır döngü 
ile devrimci gruplar arası bir kördöğüş olduğu 
söylenebilir. Zira '70'li yılların tersine, "bugünkü 
öğrenci hareketi, ancak devrimci öğrencilerin dar 
tabanı ile dönem dönem ortaya koydukları 
eylemlerle kendini üretebilmektedir." Tıkanıklığın 
aşılması adına yapılan ve bizzat eylemleri örgütleyip 
düzenleyenlerce de eleştirilen ve yakınma konusu 
haline gelen bu durum, gelinen yerde, gençlik 
hareketinin ortaya çıkardığı sınırlı sayıdaki güçleri 
ve eldeki olanakları da tüketip heba etmekle 
sonuçlanmak üzere. 

Son 10 yıldır, kapalı devre bir eylemlilik ve 
militanlık içine sıkışan devrimci öğrenci hareketi 
ile yüzbinleri bulan oldukça geniş bir öğrenci kitlesi 
hemen tümüyle ayn yerlerde duruyor. Bu ise dev
rimci öğrencileri gençliğin gerçek sorunlarından 
koparan, geniş bir öğrenci kitlesinden uzaklaşma
yı derinleştiren ve marjinalleşmenin de ifadesi olan 
dar bir zemine sıkışıp kalmaları ile sonuçlanıyor. 

Ancak '84 yılından bu yana biriken bir yığın 
soruna ve yaşanılan bunca deneyime rağmen, 
öğrenci gençlik içinde çalışan devrimci grupların 
bu basit ama önemli gerçeği gördüğü söylenemez. 
İstisnasız bütün küçük-burjuva devrimci grupların 
"kitleselleşme sorununun yakıcılığı ve nedenleri" 
üzerine yürüttükleri tartışmaların sonuçta gelip 
dayandığı yer, "öncünün kafası"nda varolan "örgüt 
ve eylem biçimleri"nin kitlelere maledilmesi ve 
kitlelere rağmen "kitlelerle kotarılması" oldu! 
Sözgelimi yayınlanan gençlik dergilerine toplam 
olarak bir gözatıldığında görülen şudur: Yıllarca 
tartışılan çoğu kez dernekleşme, merkezileşme ve 
"taktiğimiz" gibi sorunlar olmuştur. Öğrenci 
kitlesinden uzaklığın ve gerçek sorunlardan, 
yaşamdan, sınıf mücadelesinden kopmanın bir 
ifadesidir bu. Bu tartışmayı yürüten gruplardan her 
biri, "merkezileşmenin merkezine oturmak" adı 

altında, doğal olarak, üzerlerine oturdukları o dar 
zemini bile hızla grupçu bir kör döğüşü alanına 
çevirmiş bulunuyorlar. 

Ayrıca öğrenci gençliğin "gündem"i olduğu 
iddia edilen "öğrenci gençliğin merkezi örgütü", 
"merkezi öğrenci derneği", "öğrenci gençliğin örgüt
lenme sorunları" vb. gibi tartışma konusu sorunlar 
ise, geniş bir öğrenci kitlesinin gündemi olmaktan 
çok, gerçekte ve yalnızca sol grupların taraftarları 
olan ve sayılan onlarla ölçülen devrimci öğrencilerin 
gündemi olarak kaldı. Dolayısıyla, işlevi yalnızca 
gündem saptırmak ve gerçek sorunların üstünü 
örtmek olan bu tür tartışmalar, sayıları yüzbinlere 
ulaşan geniş bir öğrenci kitlesinin dışında ve on
lardan habersiz yürütülmektedir. Bu bir yandan dar 
bir çevreye sıkışan küçük-burjuva devrimci grupların 
tartışma tüketmelerinin bir ifadesidir. Öte yandan 
öğrenci gençlik hareketi için gerçek bir ilerlemenin 
yolunu hazırlayacak doğru bir perspektiften 
yoksunluklarının bir göstergesidir. 

Yıllardır süren içi boş tartışmalara "gündeme 
girebilmek için yapılmış öneriler"e, "örgüt ve 
mücadele biçimleri" üzerine süren "sağ ve sol taktik 
sava�lan"na rağmen, bugün varılan yer hiç de içaçıcı 
değildir. Ortaya çıkan bu içkarartıcı durum, boş 
böbürlenmeler ve dergi sayfalarına sığmayan sözde 
başarılar bir tarafa bırakılırsa, kendileri tarafından 
da görülmüyor değil. Zira bugüne kadar tartıştıkları 
sorunları kendi tarzlarında çözmek yönünde bile 
herhangi bir mesafe almış değiller. 

Ancak bütün çarpıcılığı ile son dönemlerde 
iyice ortaya çıkan bu olumsuz tabloya rağmen, 
devrimci gruplar, öğrenci gençlik içinde güç kaybı, 
erime ve marjinalleşmeyle sonuçlanan bu olumsuz 
gidişin nedenlerini anlamak yeteneğini halen 
gösterebilmiş değiller. Dolayısı ile kendiliğinden
cilik, teorik sığlık ve kısırlıkla karakterize olan, 
kendilerinin de i fadesiyle "Taksim gündemli 
devrimcilik" olarak nitelenen bu durum, aynı 
zamanda ideolojik bir belirsizlik ve dağılmayı da 
anlatıyor. Zira ülkedeki genel politik gündeme bağlı 
olarak şekillenen öğrenci gençlik hareketinin gerçek 
sorunları ve gündemi anlaşılamadığı için, gençlik 
hareketindeki tıkanıklığa sağlam bir perspektifle 
ve doğru bir zemin üzerinden yapılabilecek bir 
müdahale de daha işin başında engelleniyor. 
Dolayısıyla devrimci öğrenciler kitleden koptukları 
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ölçüde, bu, "dernekleşme", "merkezileşme" vb. 
sorunlar etrafında dönen anlamsız ve sığ bir tartlşma 
ve faaliyet ile kitleselleşmenin sağlanacağı, öğrenci 
gençlik hareketinin önünün açılabileceği gibi 
gerçekte yalnızca çözümsüzlük ve dağılmayla 
sonuçlanacak tartışmalar ve girişimlerle birleşe
biliyor. 

Sol grupların öğrenci gençlik hareketinin gerçek 
gündemine yani devrimci politik gündeme değil 
de biribirlerinin gündemine, bir başka ifadeyle sol 
içi gündeme girme çabasını anlatan ve iktidar 
perspektifinden yoksunluğu ifade eden, muhalefet 
ruh halini yansıtan ve küçük-burjuva sınıf temeli 
ile mantığının bir göstergesi olan bu dar kafalı 
yaklaşım ve müdahale tarzı, bugünlerde bir başka 
biçimde yeniden gündeme getirildi. Örgütleyenler 
tarafından işlevi "üniversite gençliğinin politik 
duyarlılığını artırıp geliştirmek, politik sürece 
müdahalesini kitlesel bir tarzda sağlamak için, 
örgütlenme aracı" olarak tanımlanan "Devrimci 
Mücadele Birliği" (DMB), yaşanan bu olumsuz 
sürece sözümona müdahalenin şimdilik son halkası. 
Ve 10 yıldır sürdürülen iddiaların tersine, çözüm
süzlük yarattığı kesinleşen geleneksel tutumun bugün 
yeniden tekrarlanmasından başka bir şey değildir. 

Öte yandan DMB türü girişimlerin .,gençliğin 
birleşik devrimci örgütü" olarak ilan edilmesi, 
gerçeği ifade etmemesi bir yana, öğrenci gençlik 
hareketindeki darlık ve tıkanmanın, öğrenci gençlik 
örgütlenmesine ilişkin doğru olmayan yaklaşımların 
üstünün örtülerek gizlenmesine de neden olduğu/ 
olacağı için zararlıdır. Dahası "siyasal örgütlerin 
çalışmalarının merkezinde DMB olmalı ve ken
dilerini buna göre konumlandırmalıdırlar" çağrısının 
hiç bir ciddiyeti yoktur. Kitle dışılığın, devrimci 
öğrencileri sonuçsuz tartışmalar ve girişimlere, 
gerçekte olmayan ve böyle bir nitelik de taşımayan 
sözde cephelere davet etmenin yeni bir örneğidir. 

Kuşkusuz, doğru tanımlanması kaydıyla, 
devrimci grupların eylem birliği platformları 
oluşturması kendi başına bir olumluluktur. Eğer 
doğru ele alınır, bu çerçevede tanımlanır ve devrimci 
grupların inisyatif sağlama alanına/aracına dönüş
türülmezse, bir ilerlemeyi de ifade ediyor. Ancak 
bugün gerçekte devrimci grupların eylem birliğinden 
başka bir şey olmayan, çeşitli siyasal akımların 
etrafında toplanmış devrimcileri güç birliği vb. 
biçiminde biraraya getirmekten öte bir değer de 
ifade etmeyen böylesi girişimleri "politik gençlik 
örgütü" olarak görmek, bu ve benzer girişimlerle 
kitleselleşmenin sağlanacağını, tıkanmanın 

aşılabileceğini sanmak açık bir yanılgı olacaktır. 
Çünkü öğrenci gençliğin dinamizmine ve taban 
hareketliliğine dayanmayan, belirli bir gelişmişlik 
düzeyinin üzerine oturmayan böylesi girişimler 
"politik sürece müdahaleyi kitlesel bir tarzda sağ
lamak" bir yana, kitleden kopukluğu geliştiren, kitle
vi gençlik örgütlerinin oluşturulmasını güçleştiren 
bir işlev görüyorlar. 

* * * 

Anlaşıldığı kadarıyla yüksek öğrenim gençliğini 
pek verimli bulmayan ve ümidini kesen, bıktırıcı 
netleşme ve birleşme çağrıları yapmaktan yorulan 
bu aynı gruplar, şimdilerde, bu aynı tartışmaları 
bir başka biçimde yapmak üzere liseli gençliğe 
yönelmiş bulunuyorlar. Ne var ki, öğrenci gençlik 
hareketindeki çözümsüzlük ve tıkanmayı aşmak 
açısından önemli bir dinamizme sahip olan, güçlü 
bir kitleselleşme ve militanlaşma potansiyeli taşıyan 
liseli gençlik hareketini, sol gruplar, geleneksel 
zaafiyetleri ve grupçulukları ile kısırlaştırıcı bir 
zemine taşımaya çalışıyorlar. Devlet saldırılarının 
yaratabileceği olası gelişmeler bir yana, liseli öğrenci 
gençlik hareketinin daralarak güçten düşmesine 
yolaçabilecek olası tehlikelerden biridir bu. 

Son bir kaç yıl iç indeki gelişmelerin de 
gösterdiği gibi liseli gençlik hareketi, ciddi bir 
kitleselleşme eğilimi gösteriyor. Düzenle kitlesel 
militan bir çatışma içine girme yönünde kuvvetli 
bir dinamizm taşıyor. Ne var ki, liselerdeki hare
ketlenmenin yardımı ve yarattığı olanaklarla buraya 
yönelen küçük-burjuva devrimci gruplar, her şey 
bir yana, küçük-burjuva pratikleri bu kez olduğu 
gibi liseli gençlik içinde de tekrarlamaya çalışıyorlar. 
Bunun ilk belirtileri daha şimdiden ortaya çıkmaya 
başladı. Bir ilk hareketlenmenin ifadesi olan eyl
emlerden hemen sonra bazılarının kendi beyanları 
ile "25-30 kişiyi kapsayan" ve yalnızca bir ilk 
girişim, bir ilk hazırlık çabası olarak belli bir değeri 
olan adımları ÖB'leri olarak ilan etmesi de göste
riyor bunu. Sözgelimi bu pratiğin sahiplerine göre 
"ÖB'leri meşrulaşmış ve kabul görmüştür." Fakat 
yine de ne hikmetse, bu, "örgütlenmeyle taçlan
dırılmış değil." Ve taçlandırılmış bu temel zaaf 
alanı üzerinde yoğunlaşılacağına kendi etra-flarında 
kümelenmiş öğrencilerle sözümona ÖB 'leri kuruyor 
ve geniş bir öğrenci kitlesinden kopuk, yığınlara 
rağmen ve onlar adına, birikmiş potansiyeli ve 
kitleselleşme eğilimini dağıtıcı eylemler esas alına
biliyor. Bunun, yine kendi ifadeleri ile, "ÖB 'lerinden 
haberdar ve sempatiyle bakan", "eylemlere dönem 
dönem katılan", öğrencileri devrimci öğrencilerden 



uzaklaştıracağı, gelecekte gerçekte meşru örgütler 
olacak olan Öğrenci Birliklerini yozlaştırma/kısır
laştırma tehlikesi ile karşı karşıya getireceği açıktır. 

Ayrıca küçük-burjuva devrimci grupların o 
bilinen rekabetçi, dar ve sığ yakla�ımı, liseli öğrenci 
gençlik hareketi içinde şimdiden belli bir bölünme 
de yaratmış durumda. Yüksek öğrenim gençliği 
içinde hem kendileri tarafından yaratılan ve hem 
de en fazla kendilerince yakınma ve eleştiri konusu 
yapılan "gençlik örgütleri"ni inisiyatif sağlama 
araçlarına dönüştürme çabası liseli öğrenci hareketi 
içinde de olduğu gibi tekrarlanarak fiili bir bölünme 
yaratılmış durumda. Bir ilk girişim ve adım olarak 
dikkate değer olan, güçlü bir kitleselleşme ve 
öğrencilerin nezdinde meşrulaşma potansiyeli taşıyan 
Öğrenci Birlikleri daha oluşumlarının ilk aylarında 
ve işin

' 
başında hızla parçalandılar. Bu bölünmeyi 

bizzat yaratanlar ise, alışılageldiği üzere "parça
lanmışlık ve güçlerin dağınıklığına son vermek" 
tartışmalarına dalmış bulunuyorlar. Bu tartışmanın 
kendisi ise muhtemel yeni bir parçalanma ve dergi
lerin sayfalarında sürecek yeni "platform önerileri"ne 
konu olacak gibi görünüyor. 

* * * 

Bizim, Ekimci Genç Komünistlerin, devrimci 
küçük-burjuva hareketlerin bu geleneksel dağıtıcı 
ve öğrenci gençlik hareketini güçten düşürücü rolü 
karşısındaki tavrı oldukça açık ve kesindir. Sol 
gruplar tarafından ,,gündem tartışması" biçiminde 
veya başka adlar altında öğrenci gençliğe, devrimci 
öğrencilere dayatılan gündem saptırıcı platformlara 
ve tartışmalara kesin bir şekilde karşı durmak 
gerekiyor. Zira öğrenci gençlik hareketindeki 
tıkanma ve durgunluğun çözümü, hiç olmazsa şim
dilik, "merkezileşme" ve "dernekleşme" sorununda 
yatmıyor. Sol gruplarca yüksek öğrenim gençliğinin 
bugünkü durumunun nedeni olarak örgüt sorununun 
öne çıkarılması problemin anlaşılamadığını gös
teriyor. Varolduğu iddia edilen ve devrimci 
çevrelerin "kendi örgütleri" olan girişimler bir yana 
bırakılırsa, örgüt sorunundaki tıkanmayı, daha 
doğrusu öğrenci kitlesinin örgütsüzlüğünü çok daha 
temelli nedenlerde aramak gerekiyor. Açıktır ki 
devrimci grupların bugüne kadarki örgüt ve politik 
faaliyet pratiğinin de gösterdiği gibi, kitleselleşmek 
ve geniş gençlik kitlelerini örgütlemek -devrimci 
grupların tarftarlarını biraraya getirmek değil
yığınların dışında sözde gençlik örgütleri kurmakla 
veya örgüt sorunundan işe başlamakla gerçekle
şmeyecektir. 

Bugüne kadar bu zemin üzerinde yürüyen 
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tartışmaları aşmak gerekiyor. Bu, aynı zamanda, 
devrimci hareketin gençlik hareketine zarar veren 
platformunun aşılması ve kendi gündemimizin, 
devrimci öğrenciler de dahil olmak üzere, en geniş 
öğrenci kitlesine militan bir tarzda taşınması 
anlamına da gelir. Şüphe yok ki bu hareketimizin 
ideolojik çizgisi üzerinde yürüyen güçlü ve etkili 
bir ideolojik mücadele ekseni üzerinde gerçek
leşecek militan bir örgütlenme çalışması, bir gençlik 
faaliyeti demektir. 

Bugün bize gerekli olan "merkezileşme" ve 
sözde "politik örgütler" değil, sabırlı, ısrarlı ve 
derinlemesine gelişerek yayılan militan devrimci 
bir siyasal çalışmadır. Zira sorun az-çok politik
leşmiş küçük bir azınlığı örgütlemek değil, yüz
binlerle ifade edilen, geniş bir öğrenci kitlesini 
politikleştirmek ve örgütlemektir. Öğrenci gençlik 
örgütleri ancak bu çalışmanın yarattığı temel üze
rinde oluşabilirler. Çünkü, "sorun adı ne olursa 
olsun, öğrenci gençliğin doğrudan ve dolaysız 
katılımının sağlandığı, bizzat okulların içerisinde 
meşru örgütlülüklerin yaratılmasıdır. Doğal olarak 
bunlar burjuva yasallığın dışında olacaklardır. 
Unutulmaması gereken ise örgütlerin hedefe 
varmada birer araç olacaklardır. Hedefin doğru 
ve tutarlı bir biçimde saptanması bundan çok daha 
önemlidir. En ideal örgütlenmeler bile öğrencilerin 
perspektiflerini genişletmeyi, onları siyasi mücadele 
ve iktidar sorunu ile karşı karşıya getirmeyi 
amaçlamadığı sürece, içi boş birer reçete olarak 
kalmaya mahkumdur." (Ekim, sayı: 87, s.11) 

Bizleri, Ekimci Genç Komünistler'i bekleyen 
en temel görevlerden biridir bu. 

Gündemimizi savaşarak dayatmalı ve kazan
malıyız. 

Devrimci·· 
Gençlik Hareketi·· 
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Gençlik hareketi ve akademizm 
60'l ı yı l larda kendisini toplumsal 

mücadelenin girdabında bulan öğrenci gençlik, 
sadece bu mücadeleye katılmakla kalmamış, 
aynı zamanda bizzat bu mücadelenin önder
liğini de yapmıştır. Militan ve kararlı tutumu, 
mücadeleci ruhuyla olumlu bir geleneğin yara
tıası olmuştur. Geçmişte özellikle kitleselliğiyle 
dikkati çeken öğrenci gençlik hareketi, bugün 
tıkanıklıkla yüzyüze kalmıştır ve bir çıkmaz 
yaşamaktadır. 12 Eylül faşist rejiminin kendisini 
sürüklediği suskunluktan hala kurtulabilmiş 
değildir. Çeşitli devrimci öğrenci gruplan şah
sında bunu delmeyi başarmış olsa da, öğrenci 
gençlik kitlesinin geneline hakim olan durum 
değişmemiştir. Gelinen noktada, bu sinmişliğin 
ve suskunluğun nedenlerini irdelemek ve öğrenci 
gençlik hareketine ivme kazandıracak araçlan 
yaratmak zorunludur. Biz burada daha çok 
ikincisinden yani araçlardan bahsedeceğiz. 

'85 çıkışıyla devrimci öğrenciler şahsında 
suskunluk perdesini aralayan öğrenci gençlik 
hareketi , mücadelesine paralel olarak devrimci 
öğrenciler tabanına dayalı örgütlülüklerini de 
yaratmıştır. Bunlar dernekler ve geniş platformlar 
olmuştur. Ama süreç yaratılan bu ör-gütleri boşa 
çkarmıŞ, zamanla işlevsiz birer aygıta çevirmiştir. 
Bu örgütler devrimci gruplar tarafından adım 
atmanın değil, kısır rekabet ve çekişmenin alanı 
haline getirilmiştir. Bu ise verimsizliğe ve kısırlığa 
neden olmuştur. Dikkat çekici olan çekişme 

.konusu sorunlann hiçbirinin programatik değil ,  
basit aynntılar olmasıdır. Devrimci-demokrat 
gruplarca bunun abartılması, basit sorunlann 
ilkesel sorunlarmış gibi sunulması sadece grupçu 
mantığın bir ifadesidir. 

Tartışmaların ana ekseni şu noktada 
yoğunlaşmaktadır: Öğrenci dernekleıi akademik 
mücadele mi yürütmeli, yoksa politik mücadele 
mi? Geniş kitlelere ulaşabilmemiz için akademik 
mücadeleye mi ağırlık vermeli ,  yoksa politik 
mücadeleye mi? "Akademik mücadele" diyenler, 
öğrenci kitlesini kazanmak adı na ,  öğrenci 
hareketinin peşinden sürüklenmenin,  kitle 
kuyrukçuluğunun yolunu tutarak, ya tamamen 
politik mücadeleye sırtını dönmekte ya da politik 
mücadeleyi uzak bir geleceğin işi olarak belirsiz 
bir zamana ertelemektedir. 

Diğer anlayışın temsilcileıi ise, akademizme 
kayma kaygısıyla akademik mücadelenin 
gereklerini, akademik mücadelenin sorunlannı 
ele almaktan kaçınmaktadır. Bu da onlan kendi 
dar grup dünyalannın içine sürüklemekte, bu 
dar alana hapsetmektedir. 

"Ekonomik, mesleki , akademik bir örgütün 
kendi özgül sorunlannın çözümüyle uğraşırken, 
düzenle, devletle, politikayla yüz yüze gelmesi 
ve politik mücadele yürütmesi kaçınılmazdır." 
(Gençlik Yıldızı, Hüseyin Toraman Dizi 1, S.63) 
Bu alnıtı bu ilk anlayışa iyi bir örnek oluştur
maktadır.  Öğrenci gençl ik  önce akademik 
mücadele yürütecek, düzen bu esnada önüne 
engeller çıkanrsa, istemeden de olsa politikayla 
uğraşmak zorunda kalacak. 

Bugün tüm reformist ve devrimci gençlik 
gruplarınca savunulan özerk-demokratik üniversite 
talebi , bu düzende de elde edilebilecek bir 
istemdir. Farklı gruplarca farklı ele alınsa da bu 
talebin savunusu tüm gençlik gruplannı aynı
laştırmaktadır. 

Programın aynı lığı bu gruplar arasındaki 
aynlıklan silmektedir. Evrim, bu gruplan sürekli 
akademizm zemine doğru itmektedir .  Bu 
programla başka türlü olamaz zaten. Son 
zamanlarda devrimci gruplarca tartışılmakta olan 
ve .. öğrenci dernekleri akademik mücadele 
yürüten örgütl er olduğundan demokratik 
merkeziyetçilik ilkesi buralarda uygulanamaz" 
anlayışında dile getirilen, tam da akademizme 
evrilişi göstermesi bakımında iyi bir örnektir. 
Tüm gruplar akademik mücadelenin kitlesel
leşmenin temel anahtarı olduğu düşüncesinde 
hemfikirler. Kimileri bunu "ülke sorunlanyla 
beraber ele alıyoruz" şeklinde ifade etse de, 
bu sadece akademizme kaymadıklan görüntüsünü 
oluşturma kaygısıyla söylenmiş bir laf yığınından 
ibarettir. 

Bu kadan bile devrimci gruplann şu anki 
durumlarını sergilemeye yeter de artar bile. Bu 
grupların hepsi ideolojik belirsizlik, teoıik kargaşa 
ve bunalımla yüzyüzedirler. Bu onların en büyük 
çıkmazı ve çözümsüzlüğüdür. Oysa bizim böyle 
bir sorunumuz yok. Herşeyden önce proletaıya
nın devrimci teorisine sahibiz. Bu avantaj iyi 
kullanılırsa bizi her alanda güç yapabilecektir. 



Bu ise sistematik bir tarzda somut sorunlar 
üzerinden, somut bir politik etkinlik ortaya 
koymakla olur. 

Akademik sorunlan da işlemeli, ancak bunu 
devrimci politikayla bağlantıl ı  ele almalıyız. 
Özellikle şu anda Türkiye'nin gündemindeki en 
önemli sorun olan Kürt halkının PKK ön
derliğindeki ulusal özgürlük mücadelesinin dev
rimci anlamı , tarihsel haklılığı sürekli işlenmeli 
ve yaygın olarak propagandası yapılmalıdır. Kürt 
devrimci gençliğinin, öğrenci gençlik hareketine 
destek vermediğini söyleyip yakınmak yerine, 
bu tutum hayata geçirilirse Kürt gençliğini kazan
mak da kesin olacaktır. Ancak bu Kürt gençliğini 
kazanmak adına değil, Kürt ulusuna karşı sorum
luluğun gereği olarak yapılmalıdır. 

Öğrenci gençliğin sorunlan ile proletaryanın 
sınıf mücadelesi arasındaki bağlantılar doğru 
kurulduğunda, öğrenci gençlik hareketinin politize 
olmasının yolu aşılmış olacaktır. Çünkü sorunlar 
alabildiğince yoğundur ve çoğu düzen tarafından 
şu durumda karşılanması mümkün değildir. En 
küçük akademik sorun bile öğrenci kitlesiyle 
devleti karşı karşıya getirmekte. bu da öğrenci 
gençliği politize etmenin uygun bir zeminini 
oluşturmaktadır. Bugün bu sorunlar doğru bir 
tarzda ve sınıfsal-toplumsal 5orunlarla bağlantısı 
içerisinde işlenirse öğrenci gençlik hareketi ileriye 
taşınabilir. 

Devrimci demokrat gruplann zaaflanndan 
biri de burda açığa çıkmaktadır. Öğrenci gençlik 
mücadelesi kendi dar alanına hapsedilmekte, 
öğrenci gençliği n sorunl arı p roletaryanın 
sosyalizm mücadelesinden kopanlmakta, ayn 
ele alınmaktadır. Devrimci demokrasi politika 
ve perspektiflerini ·bu dar alanda üretmektir. 
Doğal. olarak burada üretilen politika değil,  
politikasızlık olmaktadır. İdeolojik mücadele 
yürütülmezken, dedikodu ve spekülasyon alabil
diğince yoğundur. Gençlik hareketine ilişkin 
yazılarda hep son cümle olarak kullanılan .. öğ
renci gençliğin sorunlan ülke sorunlanndan ba
ğımsız değildir" ibaresi , daha önce de belirt
tiğimiz gibi sadece "akademist" damgası yeme
me kaygısını ifade etmektedir. 

Devrimci hareketin çıkışından beri hep özel 
bir önem ve titizlikle ilgilendiği ara katmanlar, 
özel olarak da öğrenci gençlik (ki bu ilgi doğal
dır çünkü devrimci hareketin kendisi de bu 
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toplumsal katmanın bir ürünüdür), '80 öncesi 
toplumsal mücadelede oynadığı aktif rolünü terk 
etmiş, bu rolünü kapitalizmin en devrimci sınıfı 
olan proletaryaya bırakmıştır. Tarihsel evriminin 
sonucunda bugün suskunluk psikozu içine 
girmiştir. Bu gün ara katmanlann devrimci 
mücadeleye katılımı proletarya hareketinin gelişi
mi ne bağlıdır. Yani öğrenci gençliğin kitlesel 
devrimci hareketliliğinin var olması iç.in herşey
den önce proletarya devrimci öncüsüyle kucak
laşıp kavgaya atı lması gerekir. Bu nesnellik 
kavranıp, ona göre hareket edilmediği sürece 
iradi zorlamalarla bir yere vanlamaz. Devrimci 
demokrat hareketlerin temel zaafı bu nesnel
likten yoksun olmalandır. Diğer tüm zaaf ve 
hatalann kaynağı bu noktada düğümlenmektedi. 
Bu proletaryanın tarihsel misyonuna yabanalık, 
ondan uzak olmaktır. Küçük burjuvazinin tarihsel 
misyonunu abartmaktır. Nitekim bugün hala 
çeşitli g ruplarca öğ renci gençliğe, aydın 
özelliğinden dolayı devrimin önderliği rolü 
biç.ilmektedir. Kimi gruplarca ise proletaryanın 
önderliğinden bahsedilse de, bu soyut söylem 
düzeyini aşmamaktadır. Somut adımlar hep ara 
katmanlar için atılmaktadır. 

Bizim en büyük avantajımız burada dü
ğümlenmektedi r.  Proletaryan ın  sınıf pers
pektifinden, proletaryanın dünyasından olaylara 
bakabilmektir bu. Proletaryanın tarihsel mis
yonunun bilince çıkanlmasıdır. Nesnel koşullar 
kavranmadıkça, öznel zorlamalarla ilerlemek 
imkansızdır. Öznel çabalar nesnel gerçeğe uy
duğunda yaşam bulur. 

Bugün yaratılan çeşitli kitle örgütlerinin 
tıkanmalannın altında yatan da öznel hatalann 
yanında temelde nesnelliğin yanlış kavran
masıdır. Geniş değil dar bakılınca, proletaryanın 
sınıf cephesine hizmet eden politikalarla hareket 
edilmedikçe, basit teknik sorunlarda boğulmak 
kaçınılmazdır. Nitekim gelinen noktada, "önce 
birim derneklerini onaralım sonra merkezi der
nek kuralım" anlayışı bunun iyi bir göstergesidir. 

Nesnelliğin doğru kavranışına sahibiz. Geriye 
öznel becerilerimizi hayata geçirmek kalıyor. 
Bugünkü durumda bunun en iyi yolu sürekli 
ve sistemli bir politik faaliyetle öğrenci gençlik 
kitlesine fikirlerimizi taşımak, bunun yarattığı 
etkiyi toparlayıp örgütleyebilmektir. 

K. SİNAN 
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. .  

Oğrenci gençlik hareketi ve 
küçük-burjuva devrimciliğinin ufuksuzluğu 

Türkiye'de devrimci gençlik hareketi tarihsel 
olarak hemen hep bir yüksek öğrenim gençliği 
(YÖG) hareketiydi. Kitlesellik ve varolduğu 
kadarıyla politik birikim/olgunluğun merkeziliği 
açısından. Öyle ki, bu ülkenin son 30 yılda yaşadığı 
ilk iki devrimci yükselişinin hemen tüm devrimci 
örgütlerin önceli YÖG örgütleri ve kitle tabanları 
üniversitelerdi. '80 sonrası yaşanan üçüncü devrimci 
yükseliş de ilk politik açık ifadesini bu alanda 
buldu. Reformist örgütlülükler bu alandan sökülüp 
atıldı ve tüm devrimci demokrasinin yaşam alanı 
oldu. Kolay, kısa ve kendiliğindenci yükseliş bu 
alanda '87 Nisan'ında zirveye çıktı. Son 7 yıllık 
gerilemesine son 3 yıldır yok olma riskini de katarak 
marjinalleşmesini sürdürüyor. 

Bugünlerde devrimci gençlik yayın organları 
izlendiğinde şaşırtıcı olmayacak benzerlikleri hemen 
farkedilecektir. Teorik derinlikten, burjuva 
ideolojileri ile devrimci tarzda hesaplaşmadan ve 
iktidar perspektifinden yoksunluk ... Tabii bir de 
olanlar var: Toplumsal muhalefetin organik bileşeni 
olarak yükselen orta öğrenim gençliğine (OÖG) 
bir ilgi ve köksüz popülist bir ajitasyon. Hepsi 
hepsi bu. 

Devrimci hareketin değişik bileşenlerinin bu 
ortaklıklarının maddi temellerine gelelim. ' 87 
sürecinde devrimci örgütlerin bu alandan güç top
lama çabalarının iflası üzerinden gelinen son nokta, 
bu alanın açıkça düzene terk edilmesidir. Ara süreci 
atlayarak şu anki durumu tanımlayalım. Devrimci 
hareketler YÖG alanından çekilmekte ve OÖG 
alanına yönelmektedirler. Bu yönelim devrimci bir 
yükseliş yaşayan OÖG'nin kendiliğinden devrimci 
örgütleri kendine çekmesinden öte bir politik anlama 
sahiptir. Bu politik bir kaçış ve ideolojik bir 
teslimiyettir. Devrimci hareket '87 yükselişi üzerine 
hareketliliğe fazla bir şey katmadan balıklama 
atlamakla birlikte, gelişen kitle hareketinin önünü 
açmamış/açamamıştır. Fakat yaratuğı görüntüyü '80 
yenilgisinin devrimci değerlendirmesi görevinden 
kaçmanın olanağına dönüştürmüştür. Kitle 
hareketliliği kendiliğindenliğin sınırlarında tıkanıp 
kalınca, onun basit bir yansısından öte birşey 
olmayan devrimci hareket de tıkanıp kalmıştır. 

' 87-90 süreciyle sonrasını birbirini ayıran 

yegane şey görüntünün bile korunmakta zorlan
masıydı. '90 sonrası devrimci çevrelerdeki her tekil 
kitle radikalizasyonundan sonra oluşan "işte beklenen 
dalga , dayanın" tutumu ve ruh hali birşeyi 
gösteriyor. Küçük-burjuva devrimciliği tek şansının 
kendiliğinden bir yükseliş olduğunun farkındadır. 
Bu iyimser beklenti her seferinde boşa çıktıkça 
bunal� öğesi artmakta, iyimserlik bunalıma dönüş
mektedir. 

Bugün OÖG alanında bir devrimci yükseliş 
vardır ve ufuksuz devrimci hareketimizin yeni 
eğilimi küçük dükkanlarına yer kapmak, bu arada 
' 87 sonrası YÖG alanındaki sorumuluklarının 
özeleştirisinden kaçmaktır. Bunun fiili karşılığı '80 
sonrası düzenin ideolojik hegemonyasına terkettikleri 
devrimci kitlesel potansiyeli yadsınamaz bu alanı, 
düzenin politik/örgütsel hegemonyasına da terk
etmekttir. Kaçış ve kendiliğindencilik, ideolojik 
netlik ve bilimsel yöntemden uzak devrimci hare
ketimizin kaçınılmaz hastalığıdır. 

Bu yazının konusu olmamakla birlikte şu 
"kehaneti" hemen yapalım. Devrimci hareket 
OÖG'ne sınırlı ve kısa vadeli de olsa bir itilim 
verecektir. Ama tıkanıklıhk kendiliğindenliğin 
sınırlılığından doğduğu için devrimci hareketi kendi 
gerçekliği beklemektedir. Küçük-b urj uva 
devrimcil iğin bu ül kede kendi s ınıfına bile 
devrimci önder l ik  yapa mama ktadır.  Yeni 
eğilimleri bu gerileme dönemlerinde komünistlerle 
kitle arasına duvar olmaktır. Şu  an işçi sınıfının 
bağımsız politik şekillenmesini engelleyen etmen
lerden birine dönüşmüş demokratizm sınırlılığı gibi. 

Devrimci hareketimizin temel yönelimi bu 
alandan kaçmak olmakla birlikte, halen bu alanda 
varolan güçlerinin de yönelimlerini inceleyelim. 

Devrimci YÖG hareketi bir süredir gerçekte 
demokratik YÖG hareketidir aslında. '70'lerin 
hareketi bir gerçeklikti. ' 80 sonrası bunun tekrarı 
açık bir komedi olarak yaşanıyor. Gelinen noktada 
YÖG hareketini oluşturan siyasi grupların akademist 
sekterlikleri bile çarpıcıdır. Akademist söylemlerine 
rağmen kitle dışılık yaşanmaktadır. Devrimci YÖG 
hareketi hep ufuksuz, etki-tepki temelinde gelişen, 
ciddi bir analiz ve yorumlama yetisinden uzak, 
programsız (bunu devrimci bir program olarak 



düşünmek gerekir) plansız, projesizdi. Başlangıçta 
görüntü durumu kurtarıyorken sol bir eylemcilik 
(boykot/işgal vs. üst eylemlilik mantığı) biçiminde 
yaşanıyordu. Bugün ise akademist bir eylemsizlik 
yaşanıyor. Bugünlerdeki basına haber olsun diye 
yapılan bir-iki sol eylemlilik de sürecin temel (sağ 
eylemsizlik) yönelimini değiştirmiyor. Sadece 
eklektizmi tanımlı yor. 

Hareketin '87 yılındaki düzeyi ayrı tutulursa 
gerçekte hiç önderliği olmadı. Bu şaşırtıcı değildir. 
İçinde onlarca öncü örgüt misyonlu hareketin 
varlığına rağmen bu böyledir. Burada kastedilen 
bunlardan birinin hareketi yönlendirememesi 
değildir. Toplamı açısından bu böyledir. '87 sonra
sında YÖG hareketini devrimci bir çizgide önünü 
açacak, onu düzenle daha keskin bir hesaplaşmaya 
sokacak, toplumsal mahalefetin bileşenli haline 
getirecek ciddi bir çaba yoktur. Oluşan devrimci 
eylemlilikler varolma hakkından başka birşey 
istemeyen sektlerin tepkisel hayat belirtileridir. 
Hiçbir zaman mücadelenin içeriği ile sermaye 
düzeninin kendisine vurma perspektifi taşımadı bu 
hareketlilik. ' 87 kendiliğinden yükselişin sınırıydı. 
Kitle demokratik haklarını istiyordu ve almak için 
radikal bir mücadele hattı gerekiyordu. Hareket 
o dönemde ufuksuz olmakla birlikte önderliğe 
sahipti. Demokratik talepler+radikal mücade
le=devrimci demokrasi. Burjuva reformist örgütlü
lüklerin bu '87 dalgasıyla silinmesi şaşırtıcı değildir. 
Hareket o dönemde tek bir örgütün değil ama tek 
bir anlayışın (devrimci demokrasi) önderliğindeydi. 
' 87 Nisan'ı ile kitle istediği demokratik hakların 
bir kısmını fiilen alıyor ve bu arada geri çekiliyordu. 
Hareketin '87 sonrası döneme bıraktığı, belli tekil 
gel-git politik eylemler ve kitlesiz/ufuksuz bir 
politikleşmiş ama öncüleşmemiş kuşak oldu. Doğu 
Avrupa ve SSCB'deki çöküş ise bütün bunların 
üzerine geldi ve özellikle gençlik kitlelerini etkiledi. 

Devlet terörü ise bu alanda bir nedenden çok 
sonuçtur aslında. Alandaki önderliğin devrimci 
karakteristiğini eylemci tarzından almasının bir 
sonucu olarak, sürekli ve açık devlet terörü bu 
ara akımın önderliği aşılmadan etkisizleştirilemezdi. 
Komünistler bu hareketin önderliğinde bulunsalardı 
bazı esnekliklerle bu devlet terörü boşa çıkarabi
lirlerdi. Süreç bu alanda devrimci demokrasiyi 
ayrışma sürecine sokmuştur tespiti bu etmenin de 
koşullayıcılığındadır. Ya devrimci marjinalizm ve 
açık çatışma ya reformist-legalist marjinalizm ve 
çatışmadan kaçış. 
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Bu hareketliliğin başından beri temel mekaniz
ması dernekler oldu. Tüm diğer yan biçimlere 
rağmen dernekleri kitle hareketliliğinin geri çekilme 
şartlarında ayakta bırakan, politik yapıların bir 
platformu olması oldu. Politik bir kitleden yoksunluk 
şartlarında dernekler hakkındaki her türlü mekaniz
ma-biçim (merkezileşme-ÖTK vb.) önerisi nedensiz 
sonuç üretme girişimi olarak başarısızlığa mahkum
du. Kitle hareketindeki gerileme koşullarında 
merkezileşme (İÖD-İYO/DER vb.) girişimleri 
tartışma tüketme ve grupsal kördöğüş dışında 
işlevsel bir sonuç vermedi. Bu koşullarda merkezi
leşme girişimi bir eylem birliği olmaktan öteye 
gidemezdi ve gidemedi. İÖDF'den evrilen GÖK 
ve artık tam bir gruplar ittifakı olan DMB (Devrimci 
Mücadele Birliği) , görüntünün kalkışıyla bu 
merkezileşmenin niteliğini açığa vuran girişimler 
oldular. Kitlesiz merkezileşme girişimlerinin tek 
üretimi politik düzeyin düşmesi ve sapması oldu. 

Alandaki politik yapıların gerilemesiyle birlikte 
ortaya çıkan otonom gruplar (dergi ve klüp girişim
leri vb.) ikili bir karakter taşıyor. Apolitik kitlenin 
içinden ileriye doğru bir arayış girişimi ve bu arayış 
komünistlerle birleşmediği ölçüde kültürel bir 
apolitizm. Bu otonom yapılara devrimci hareketin 
reformizme evrilen kanadından (Dev-Yol, Kurtuluş) 
ideolojik-örgütsel destek ve hala devrimcilikte 
tutunmaya çalışan kanattan gelen sağ savrulmalar, 
bu ikinci (apolitizm) eğilime tutucu1aştırıcı birkaç 
politik söylemle (politizmle değil) destek olma 
çabasından öte komünistlerle kitle arasında yeni 
duvarlar örme girişimidir de. Devrimci hareketin 
bu girişim ve oluşumlarla geri bir platformda birleş
me eğilimi, bu yapıların arayışına karşılık gelmediği 
ölçüde onların yozlaşmasının yolunu açmaktadır. 
Bu yapıların içinde proleter sosyalist bir perspektifle 
çalışmak ve komünist bir platformda bunların 
örgütsel biçimlerinin uyumlu birliğini sağlamak 
komünistlerin acil görevleridir. Komünistler, "kitle 
içindeki ideolojik karmaşaya uygun araçlarla 
müdahale edebilmek ve kitleyle ortak eylem ve 
tartışma platformları yaratmak, FKF ve Dev-Genç 
deneyimlerinin eleştirisel bir değerlendirilmesi" 
hedefiyle yükselişin ön biçimlerini yaratıcı tarzda 
bulmak sorunuyla yüzyüzedirler. 

Yeni bir kültür ve yeni bir gelenek ancak onun 
oluşturucu maddi temel yeni güçler (kitle öncüleri 
ile bilimsel sosyalizmin birliği) olduğu sürece inşa 
edilebilir. 

Akın ÖZEN 
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Öğrenci gençliğin gerçek ve sahte sorunlan 

Politikleşmeden kitleselleşme olmaz! 
60' dan itibaren siyasal mücadele içinde 

önemli bir yer tutan öğrenci gençlik hareketi, 
12 Eylül sonrası, mücadeleyle elde edilen 
devrimci kazanımlar şöyle dursun, "akademik
demokratik" temeldeki kazanımlarını da 
kaybetmiştir. Devrimci hareket üzerindeki kolay 
yenilginin yolaçtığı güçsüzlük ruh hali gençlik 
içinde de bütün ağırlığıyla hissedilmiştir. 
Politik istemler yerine, sınırlı öğrencilik hakları 
üzerinden harekete geçmeye neden olmuştur. 
Öğrenci gençlik hareketi her kitlesel talebi 
karşısında düzenin zor ve baskı aygıtlarını 
bulmuş ve bu durum, hareketin doğrudan 
düzen dışı bir muhtevaya ulaşması için büyük 
olanaklar sunmuştur. Buna uzun bir dönem 
kesintiye uğrayan-devredilemeyen devrimci 
geleneklerin yeniden canlandırılmaya 
çalışılmasını da eklemek gerekiyor. 

Düzenin devrimci gelenekleri kesintiye 
uğratmada ve apolitikleştirmede sağladığı 
başarının parçalanması, geniş öğrenci yığınları 
ile devlet güçlerinin karış karşıya gelmesiyle 
mümkündü. Ama ne yazık ki, uygun olan 
koşullarda düzen dışı politik bir bilinç 
taşınarak geniş öğrenci kitlesi eğitilemedi. 
Kullanılmayan bu olanak, burjuvazinin öğrenci 
gençliğe dönük politikalarının karşılığını 
bulmasını kolaylaştırdı. 

Geçmiş gençlik hareketi içinde etkin olan 
devrimci demokrasinin 12 Eylül sonrası içine 
sürüklendiği zayıflık ruh hali iki şekilde 
etkisini gösterdi: Birincisi, düzen dışı politik 
bilinç taşıma yeteneğini ortaya koyamadığı 
gibi, gençliğin içinde bulunduğu durumu tahlil 
edebilmede de başarısız kaldı. Kendiliğinden 
öne çıkan unsurları kazanma çabasının dışında 
bir şey yapamadı. Bu ise yenilenme ve 
gelişmenin baştan sınırlandırılması demekti. 
İkincisi, belli oranlarda kitleyi çekebilen 
dernekler, kulüpler vb., güçsüzlük ruh halinin 
aşılacağı yerler olarak görüldü, mücadelenin 
ihtiyaçları bir tarafa itildi. Dönemin bütünsel 
özelliklerini bilimsel bir yöntemle kavrama 
yeteneğini gösteremeyen devrimci demokrasi, 
giderek pratik-örgütsel müdahale alanında da 

ciddi zayıflıkları yaşadı. 
Devrimci gençlik hareketinin bugüne 

kadarki temel gündemini örgütleme sorunu 
oluşturmuştur. Devrimci hareketin dernekleşme 
sorununa yaklaşımı, bu yapılan kendi siyasi 
varlıklarının temeli olarak görmek olmuştur. 
Zamanla saflara daha fazla adam kazanma 
kaygısı içinde dernekler ile örgütsel çalışma iç 
içe geçmişştir. 

Yıllardır öğrenci derneklerinde 
"kitleselleşme" sorunu tartışılmış, fakat sürekli 
olarak bir darlık yaşanmıştır. Bu sorun, küçük
burjuva devrimciliğinin örgütlenme mantığıyla 
doğrudan bağlantılıdır. "Derneklerin 
kitleselleştirilmesi" amaçlaştırılmış, asıl 
kitleselleşmenin geniş öğrenci yığınlarının 
politik mücadele çizgisine çekilebilmesiyle 
yaşanabileceği görülememiştir. 

Dernekler öğrenci gençliğin doğal kitle 
örgütleridir. Öğrenci gençliğin bütün 
sorunlarına toplumsal-siyasal sorunlar bütünlüğü 
içinde yaklaşılmalı ve çözümler de bu 
doğrultuda olmalıdır. Gençliğin karşı karşıya 
olduğu her somut sorundan yola çıkarak bir 
kapitalist düzen teşhiri yapılmadığı sürece, 
sorunun kendi içinde bir çözümü dahi mümkün 
olmayacaktır. 

Öğrenci gençliği politikleştirme çabaları 
derneklerin işleyişini tıkayan bir noktaya 
kaydırıldığında ise hem dernek doğal kitlesini 
kaybediyor ve hem de grupçuluk 
kaçınılmazlaşıyor. Öğrenci derneklerinin 
yaşatılması sorumluluğu bugün devrimci 
öğrencilerin omuzlarındadır. Yıllardır politik 
olarak etkileme ve kazanma sorununa hep 
sabırsızca, kısa vadeli ve pragmatist 
yaklaşılmış, bu ise bütünüyle çıkmaza yol 
açmıştır. Büyük çabalar sonucunda yaratılan 
araç ve platformların kaybedilmesiyle 
sonuçlanmıştır. Bugün tekrar gündemde olan 
merkezileşme tartışmalarını bu gözle 
değerlendirmek gerekiyor. Hem tartışmayı 
tüketmemek ve hem de hareketin önünü 
açmaya hizmet edebilmek için bütünlüklü bir 
değerlendirme artık bir zorunluluktur. 

Özge CAN 
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"23 Nisan sana ne anlatıyor?" 
Bu soru, geçtiğimiz günlerde bir T V  kanalı 

tarafından haber programı sırasında ekrana getirilen 
çocuk işçilere soruldu. Çocuklar ücretlerinin az 
olduğunu söyleyerek yaşam koşullarının kötülü
ğünden yakındılar ve oyun oynamak istediklerini 
dile getirdiler. Şüphesiz medya açısından, çocuk 
işçilerin ne istedikleri ve soruya nasıl cevap verdiği/ 
vereceği pek de önemli değildi. Görüntülerden ve 
cevaplardan "çok etkilenmiş" görünmek, içten ol
dukları imajını yaratmak ve hiç bir sınıf ayrımı 
gözetmeden bütün çocuklara sahip çıkıldığını 
göstermek onlar için yeter de artardı bile. 

Her yıl aynı günlerde tekrarlanan bu iğrenç 
ve ikiyüzlü kampanyaya burjuva basın da, bu yıl, 
"günün anlam ve önemine uygun" sloganlarla 
katıldı. Artık hiç bir inandırıcılığı kalmayan ve 
bir utanmazlık örneği olan "küçük başkanlar" 
törenleri ile resmi geçit haberlerini bir yana bırakı
yoruz. Dikkate değer olan bir başka olgu daha vardı. 
Anlaşılan, iktisadi krizden ötürü burjuva devlet, 
öylesine sıkışmış ki, bu yılki çocuk bayramlarını 
"tasarruf tedbirleri çerçevesinde" kutlayacaklarını 
ilan ettiler ! "Devletin başı" Demirel ise, "Atatürk'ü 
mutlu etmek için bu destanı gerekirse yeniden yara
nrız" demeciyle burjuvazinin çocuk bayramına ayrı 
bir renk kattı. 

Öte yandan burjuva basından devlet sözcülerine 
kadar bütün düzen temsilcilerinin "neşe dolun 
çocuklar" sloganı ile çocukları neşeli ve mutlu 
olmaya davet etmesi onlar için özel bir önem 
taşıyordu. Örneğin Demirel 'e bakılırsa, "gelecek 
çocukların"dı ve "çocuklara daha iyi bir Türkiye 
hazırlamanın kaygıları ve gayretleri içindey"diler. 

Hürriyet gazetesi yazarlarından Ertuğrul Özkök 
ile, ''bu güzel günü çocuk bayramı olarak ilan etme
nin manasını tam olarak çıkaramadı"ğını, ama yine 
de "vatanımızla iftihar etmemiz gerek"tiğini yazmak 
ihtiyacı duydu. Çünkü "bu ülke, tarihinin en büyük 
ekonomik bunalınıı" içindeydi. Bunalım ile "gerçek 
anlamda bir milli seferbelikle, milli birlik ve 
beraberlik ruhuyla aşılabilir''di. Bugün 23 Nisan"dı 
ve "başka Türkiye yok"tu vb. 

Böylece, sermaye sınıfının bu yılki 23 Nisan 
kutlamalarına biçtiği özel değer ile yüklediği işlev 
de netleşmiş oluyor. 23 Nisan, özellikle bugünlerde 
sermaye sınıfı tarafından ekonomik bunalımın 
yükünü çeken işçi ve emekçi çocuklarına verilen 
tek şey acı, gelecekten yoksunluk, sefalet ve gözya-

şıdır. Toplumsal yaşama kabaca şöyle bir göz atıl
dığında bu gerçeği doğrulayan kanıtları hemen yanı
başımızda, dayanılmaz boyutlarda sayısız örnek ve 
çeşitlilikte görebiliriz. 

Sözgelimi resmi verilerine göre, Türkiye'de 
en az 5 milyon çocuk "çırak" adı altında çalıştı
rılıyor. Bunların 1 milyonu oldukça düşük bir ücretle 
geride kalanı ile ücretsiz işçi olarak "çalışma ha
yatına katılıyor"! Ayrıca iş kazası ile meslek hasta
/lığı geçirenlerin önemli bir kısmı da yine çocuktur. 
Yalnızca '91 yılında iş kazası geçiren çocuk işçi 
sayısı 15 bin civarındadır. Oldukça ağır işler ile 
çalışma koşulları altında çalıştırılan çocuk işçilerin 
her türlü iş sağlığı önlemlerinden yoksun olduğunu, 
sigortasız çalıştırıldığı ise biliniyor. 

Ortalama haftalık çalışma süreleri 50 saat olan 
bu çocukların hiç bir hakkı yoktur. Bu durum yasal 
güvenceye alınmıştır. Çıraklık yasası ile öğrenci 
olarak nitelendikleri için asgari ücret bile alamadık
ları gibi, örgütlenmeleri ve sendikalı olmaları yasa 
ile yasaklanmıştır. 

Düzen sözcülerinin iddialarının aksine, emekçi 
sınıfların çocuklarının eğitim hakkı da fiilen 
ellerinden alınmıştır. Eğitim sisteminin yetersizliği 
bir yana bugün ilkokuldan mezun olan çocukların 
% 60'ı eğitimlerini yarıda bırakarak bulabildikleri 
herhangi bir işte çalışıyorlar. Peki neden? Okumayı 
sevmediklerinden mi? Kuşkus.uz hayır. Asıl neden; 
işçi ve emekçi sınıflar öylesine yoksullaştırılmıştır 
ki, "çocuklar çalışmaksızın geçinememektedirler". 
Eğitim hemen tümüyle paralı bir hale getirilmiştir. 
Emekçi sınıflar her geçen gün kötüleşen yaşam 
koşulları altında eğitim harcamalarını karşılamak 
olanaklarına sahip değildirler. 

İşçi ve emekçi sınıfların yoksullaşmasına bağlı 
olarak ortaya çıkan sorunlardan biri de, çocukların 
sağlık ve beslenme koşullarının oldukça kötü 
olmasıdır. Bir başkası ise, çocuk suç oranlarının 
son yıllarda ürkütücü boyutlara ulaşmasıdır. 

Kürt çocuklarının yaşam koşulları ise çok daha 
ağır ve kötüdür. Köy yakmalar, göç ettirmeler, 
katliamlar, kurşuna dizmeler vb. ile Kürt çocuklarına 
verilen açlık, ölüm ve gözyaşıdır. Bosna'ya sahte
karca gözyaşı döken ve çocukları istismar eden 
Türk burjuvazisin in ikiyüzlülüğünün bir başka 
örneğidir bu. 

Şimdi yeniden sormak gerekiyor. "23 Nisan 
sana ne anlatıyor?" 



16 Ekim Gençliği Sayı: 5 

Mücadelede kararlı, militan ve boyuneğmezdiler 
'60' l ı  yı l ların son larına gel indiğinde gençliğin 

yükselen mücadelesi kendi mi l itan devrimci 
önderlerini de çı karmaya başlamıştı . Gözünü 
kı rpmadan darağacına giden üç yiğit devrimci, 
Deniz Gezmi ş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, bu 
mücadelenin ü rünü idi ler. Mücadeleyi en önde 
göğüsleyen lerdendi ler. 

İ l kti ler . . . Genç ve deneyimsizdi ler . . .  
Proletaryan ın  sosya l ist s ın ı f  önderl iğinden 
yoksundular. Ama devrimci d i reniş çizgis inde 
i ki rci ksiz ve ödünsüzdü ler. 

Özgürlük, devrim ve sosya lizm ad ına yola 
ç ı kmış lard ı .  Hiç bir devrimci miras üzerinde 
yükselmiyorlard ı .  Fakat marksist- len in ist teoriye 
içten ve samimi bir  eği l im duyuyorlard ı .  

Burjuva sosyalizminden kopuşun, düzene karşı 
ihti lalci bi r yönel iş in i lk temsi lci leri oldu lar. 
Düzene cepheden meydan okudu lar. Di ktatörlüğün 
baş hedefi hal ine geldi ler. 

Yan l ı ş  bir mücadele çi zgi si i zledi ler ve 
yen i ldi ler. Fakat di ktatörlüğe karşı d i renerek 
kaybedi len bi r savaştı bu . Mücadelede 
kararl ı l ı kla rı , m i l i tan ve boyuneğmez tutumları i le  
son raki dönem devrimci hareketi derinden 
etki ledi ler. 

İhti lalci ve mi l itan bir kim l ikti onlar. 
Onurlu bir d iren i şin savaşçı ları ola rak öldüler. 

İbrahim Kaypakkaya: 
Adı devrimci direnişle özdeşleşti 
İnandıklan dava uğruna yiğitçe ölüme giden bir devrimci önderler kuşağı idi onlar. 

Kızıldere'de, Nurhak'larda, darağaçlannda ve Diyarbakır işkencehanelerinde siyasal 
görüşlerinden ve inançlanndan en küçük bir ödün vermediler. 

Kaypakkaya işkence tezgahlanndaki devrimci direnişin adı oldu. Poliste, mahkemede ve 
işkencede devrimci tutumun en anlamlı örneklerinden birini sergiledi . 18 Mayıs 1 973 'de 
işkencede katledildi. 

"Esasen biz komünist devrimciler, prensip olarak siyasi kanaatlerimizi ve 
görüşlerimizi hiç bir yerde gizlemeyiz. Ancak örgütsel faa liyetlerimizi, örgüt  içinde 
bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımızı ve örgüt içerisinde olmayıp da bize yardımcı 
olan şah ıs ve grupları açıklamayız. Kişisel sorumluluğum açısından gerekeni zaten 
söylemiş bulunuyorum. Ben buraya kadar anlattıklarımı samimiyetle inandığım 
marksist-leninist düşünce uğruna yaptım. Ve sonuçtan asla pişman değilim. Ben bu 
uğurda her türlü neticeyi göze a larak ve can bedeli bir mücadeleyi öngörerek 
çalıştım ve neticede yakalandım. Asla pişman değilim. Bir gün sizin elinizden 
kurtulursam gene aynı şekilde çalışacağım. " (Kaypakkaya 'nın 21 Nisan '73 tarih li 
sorgusundan . . .  ) 


